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Uitkomst enquête: groot deel 
inwoners positief over opwekken 
duurzame energie

WEEK 9 
3 maart 2021

In oktober en november 2020 heeft Gemeente Alphen aan 
den Rijn aan haar inwoners gevraagd om via een (online) 
enquête mee te denken over de opwekking van duurzame 
elektriciteit via zonnevelden en windmolens. 

Ruimte voor keuzes
Voor de plaatsing van windturbines en zonnepanelen is in 
Holland Rijnland gezocht naar mogelijke gebieden langs 
bijvoorbeeld snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Dit is 
samengevat in een zogenaamde kansenkaart. Met deze 
kaart kiezen de regiogemeenten nog niet voor locaties 
waar bijvoorbeeld zonneweides moeten komen. De kaart 
laat alleen gebieden zien waar mogelijk wind- en/of 
zonne-energie een plaats zou kunnen krijgen. Er is dus 
ruimte voor keuzes.

Resultaten enquête 
Maar liefst 3.331 inwoners vulden de enquête in. Uit de 
resultaten blijkt dat in de meeste kernen rond 75% van de 
mensen die de enquête invulden positief staat tegenover 
het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente. 
Een derde wil graag meedelen in de winst van windtur-
bines of zonnevelden door bijvoorbeeld aandelen te 
kopen. Veel mensen staan ook positief tegenover het 
opwekken langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. 
Daarnaast noemen inwoners bedrijventerreinen en grote 
parkeerplaatsen als extra kans. Hun zorgen gaan vooral 
over de gevolgen voor waardevolle landschappen en 
natuur, hinder door geluid en slagschaduw van windmo-
lens, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikke-
laars of het buitenland en het (nog) niet in beeld brengen 
van alternatieven.

In onderstaande afbeelding vindt u de belangrijkste resul-
taten van de enquête overzichtelijk op een rij. Via alphen-
aandenrijn.nl/RES kunt u het volledige onderzoeksrapport 
lezen.
 
Over de Regionale Energie Strategie (RES)
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we eind 2050 
stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals 
olie of aardgas). In plaats daarvan gaan we energie 
duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld via windmolens en 
zonnevelden. Dertig regio’s in Nederland werken daarom 
aan een Regionale Energie Strategie (RES). Alphen aan den 
Rijn werkt hiervoor samen met andere regiogemeenten, 
provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en 
netbeheerder Liander.
De afgelopen maanden hebben de dertien gemeenten in 
de regio Holland Rijnland inwoners gevraagd om mee te 
denken en te praten over het opwekken van duurzame 
energie. Dit is gebeurd via een online enquête en verschil-
lende webinars.De resultaten verwerken de partijen in 
regio Holland Rijnland in de RES 1.0. Deze wordt naar 
verwachting in juni 2021 voorgelegd aan de gemeente-
raad van alle regiogemeenten in Holland Rijnland. De RES 
1.0 is openbaar. Inwoners kunnen inspreken tijdens de 
behandeling in de gemeenteraad. Op onze website  
alphenaandenrijn.nl/raad vindt u meer informatie over de 
raadsvergaderingen en de mogelijkheid om in te spreken.
Meer informatie over de RES vindt u op  
alphenaandenrijn.nl/RES en wijzijnon.nl (website van 
regio Holland Rijnland).

Commissie 
bezwaarschriften 
Op dinsdag 9 maart 2021 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie 
bezwaarschriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen het opleggen van een last 
onder dwangsom vanwege strijdig gebruik van het 
stuk grond naast Middelweg 1A in Hazerswoude-Dorp 
en de op dat stuk grond gesitueerde zeecontainer en 
stacaravan en het verbouwen van een voormalige 
boogkas tot woning en het gebruik daarvan als woning 
op eerder genoemd stuk grond.
20.10 uur: Bezwaar tegen het toepassen van spoedei-
sende bestuursdwang vanwege het verkeerd 
aanbieden van huishoudelijk afval.
 
De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer infor-
matie wilt over bovenstaande onderwerpen of de 
zitting wilt bij wonen, kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de Commissie  
bezwaarschriften via het e-mailadres  
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of 
telefoonnummer 0172 - 46 59 83.

Aangepaste 
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienst-
verlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk 
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag 
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u 
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen 
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg 
druk aan de telefoon. 

Alleen op afspraak 
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw 
bezoek uit. 

Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mond-
kapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het 
gemeentehuis.

Meer informatie 
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en 
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienst-
verlening, openingstijden en contactmogelijkheden. 

Lees het laatste nieuws op: 
https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

of like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

Of volg ons via:



“Wij leven in Nederland in een moderne democratie. Ons kiesrecht is één van de belangrijkste rechten. Met onze 
stem geven we richting aan belangrijke keuzes voor ons land, die ook invloed hebben op ons dagelijkse leven. 
Laat uw stem niet verloren gaan!”

Liesbeth Spies, burgemeester

Gezondheidscheck
Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag 
dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. 
U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te 
brengen. Dit kan tot en met de dag zelf. Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, 
dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels 
over afstand en hygiëne.

Coronamaatregelen
Door het coronavirus is de inrichting en werkwijze in 
de stemlokalen anders dan u gewend bent. Wij 
houden ons aan de maatregelen van het RIVM. Het 
stembureau is zo ingericht dat er anderhalve meter 
afstand gehouden kan worden tussen kiezers onder-
ling en de leden van het stembureau. Er staan 
schermen tussen stembureauleden en kiezers en er 
zijn diverse beschermingsmiddelen en desinfectie-
middelen beschikbaar. Als u de stemlocatie binnen-
gaat, is het dragen van een mondkapje verplicht. 
Kunt u de geldende regels voor het betreden van het 
stemlokaal niet opvolgen, dan kan u de toegang 
worden geweigerd of wordt u verzocht het stemlo-
kaal te verlaten. 

Tweede Kamerverkiezingen
17 maart 2021

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. Ook in deze coronatijd 
zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke 
stem telt.

Vanzelfsprekend worden in alle stembureaus de corona-
maatregelen voor hygiëne en afstand houden nageleefd. 
Zo kunt u veilig en verantwoord uw stem uitbrengen. 
Van u als kiezer vragen wij om u aan de algemeen 
geldende coronamaatregelen te houden, zoals afstand 
houden, een mondkapje dragen en thuisblijven bij 
klachten. Kunt u overdag komen stemmen? Doe dat 
dan. Zo zorgen we voor een goede spreiding over de 
dag en voorkomen we wachtrijen.

Stemlokalen open: 7:30 tot 21:00 uur

Neem een geldig ID-bewijs
en je stempas mee



Ben ik verplicht op een 
bepaalde stemlocatie te 
stemmen?
Op uw stempas staat een stemlocatie, deze is in de 
buurt van uw huisadres. U bent niet verplicht hier te 
gaan stemmen. U kunt in elk stembureau in de gemeente 
Alphen aan den Rijn stemmen. 

Wanneer mag ik 
stemmen?
■ U heeft de Nederlandse nationaliteit.
■ U bent op 17 maart 2021 18 jaar of ouder.
■  U staat op 1 februari 2021 (de dag van kandidaat-

stelling) ingeschreven in Alphen aan den Rijn.
■ U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Hoe kan ik stemmen?
U krijgt uiterlijk 3 maart 2021 uw persoonlijke 
stempas thuisgestuurd op het adres waar u op 1 
februari 2021 stond ingeschreven. Bewaar uw 
stempas goed want zonder stempas kunt u niet 
stemmen. U mag alleen stemmen als u uw stempas 
en een geldig identiteitsbewijs kunt laten zien. 
Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse 
paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Uw document 
mag op 17 maart 2021 niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

Stem(plus)pas kwijt of 
niet ontvangen?
Heeft u op 3 maart 2021 geen stem(plus)pas 
ontvangen of is uw stem(plus)pas kwijtgeraakt? Dan 
kunt u een vervangende stem(plus)pas aanvragen. 
Dit kan tot en met 12 maart 2021 om 17.00 uur bij 
team Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den 
Rijn, via telefoonnummer 14 0172.

Kan ik in een andere 
gemeente stemmen?
U kunt ook buiten uw eigen woonplaats stemmen. 
Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. U kunt deze 
als volgt aanvragen:

■  Schriftelijk of telefonisch aanvragen: u kunt 
het aanvraagformulier voor de kiezerspas down-
loaden op www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen. 
U kunt het ook (kosteloos) telefonisch opvragen 
via 14 0172 of afhalen bij Burgerzaken. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. 

   De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 
door de gemeente ontvangen zijn. Het adres is: 
Gemeente Alphen aan den Rijn, team Burgerzaken/
Verkiezingen, antwoordnummer 10076, 2400 VB 
Alphen aan den Rijn. Als u al een stem(plus)pas 
heeft ontvangen, dan moet u deze meesturen met 
de aanvraag. 

■  Persoonlijk aanvragen: u kunt de kiezerspas 
persoonlijk aanvragen tot vrijdag 12 maart 2021 
om 17.00 uur bij team Burgerzaken. Dit kan alleen 
als u al een stem(plus)pas heeft ontvangen. U moet 
hiervoor wel de stem(plus)pas meenemen. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet 
worden vervangen. Als u gaat stemmen, neem dan 
naast uw kiezerspas ook uw identiteitsbewijs mee.

Wat u nodig hebt om te stemmen: 
■  Een stempas of een kiezerspas. U ontvangt uw stempas uiterlijk 

woensdag 3 maart 2021. 
■  Uw ID-bewijs. Deze mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn 

verlopen. 

U heeft drie mogelijkheden om uw stem uit te brengen:

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Hoe werkt het stemmen in het stembureau?

Stemmen in het stemlokaal
Op woensdag 17 maart kunt u stemmen 
in één van de 74 stemlokalen binnen de 
gemeente. De stemlokalen zijn open van 
7.30 tot 21.00 uur.

Early voting: kiezers die kwetsbaar 
zijn voor het coronavirus kunnen al op 
maandag 15 of dinsdag 16 maart 2021 
hun stem uitbrengen in een aantal stem-
bureaus. De stembureaus voor eerder 

stemmen (early voting) vindt u in het overzicht van 
stemlokalen.

Briefstemmen voor kiezers van 70 
jaar en ouder: bent u 70 jaar of ouder, 
dan kunt u uw stem ook per brief 
uitbrengen. U ontvangt uiterlijk 3 maart 
uw stempluspas en uiterlijk 11 maart 

2021 een envelop met het briefstembiljet en een retouren-
velop. Een uitleg over het briefstemmen ontvangt u samen 
met het briefstembiljet. Wanneer u niet per brief wilt 
stemmen, dan kunt u met uw stempluspas naar het stem-
bureau gaan. Dit kan alleen in de gemeente waar u woont. 
Wilt u in een andere gemeente stemmen, vraag dan een 
kiezerspas aan. Het is ook mogelijk om iemand te mach-
tigen om voor u te stemmen. Voor vragen over het brief-
stemmen kunt u bellen met de landelijke informatielijn, 
telefoonnummer 0800-1351. De telefoonlijn is zeven 
dagen per week, van 8.00 tot 20.00 uur, bereikbaar.

Als u niet zelf kunt gaan stemmen - bijvoorbeeld door 
werk, ziekte, negatieve gezondheidscheck of vakantie - 
kunt u een andere kiezer machtigen via een volmacht. U 
kunt op de volgende manieren een volmacht aanvragen:

■ Onderhandse volmacht: met de stem(plus)pas kunt 
u een volmacht geven aan iemand die in de gemeente 
Alphen aan den Rijn woont. Dit wordt ook wel een 
'onderhandse volmacht' genoemd. Om een onderhandse 
volmacht te geven, gebruikt u de achterkant van de 
stem(plus)pas. U en uw gemachtigde moeten beiden 
een handtekening zetten. Bij het stemmen heeft de 
gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbe-
wijs nodig. De persoon die wordt gemachtigd mag 
maximaal drie volmachten aannemen. Hij kan de 
volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen 
stem uitbrengen. 
Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf 
te gaan stemmen dan kunt u de onderhandse volmacht 
intrekken en uw omgezette stem(plus)pas terugvragen. 
Met deze stem(plus)pas kunt u dan zelf stemmen. 
■ Schriftelijke volmacht: wilt u iemand machtigen 
voordat u uw stem(plus)pas heeft ontvangen? Dan kunt 

u een schriftelijke volmacht aanvragen. Met een schrif-
telijke volmacht is het mogelijk een andere kiezer te 
machtigen. Een aanvraagformulier voor een schriftelijke 
volmacht kunt u (kosteloos) downloaden van de website 
www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen. U kunt deze 
ook telefonisch (kosteloos) opvragen via 14 0172 of 
afhalen bij Burgerzaken. Vanwege het coronavirus kunt 
u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 
0172. 
De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door 
de gemeente ontvangen zijn. Het adres is: Gemeente 
Alphen aan den Rijn, team Burgerzaken/Verkiezingen, 
antwoordnummer 10076, 2400 VB Alphen aan den Rijn. 

De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het 
verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan 
stemmen. Als een schriftelijke volmacht is verstrekt, 
wordt uw stem(plus)pas ongeldig verklaard waardoor 
het niet langer mogelijk is om zelf te stemmen. 
De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal drie 
volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem(men) 
alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

1.  Als u het stembureau binnenkomt, laat u uw stempas 
en identiteitsdocument (paspoort, ID-kaart of rijbe-
wijs) zien. Het stembureau controleert uw identiteit 
en de geldigheid van de stempas. 

2.  Als dit akkoord is, ontvangt u een stembiljet. 
3.  Met uw stembiljet gaat u alleen het stemhokje in. 

Hier kleurt u met het rode potlood het stemvak voor 
de kandidaat van uw keuze rood. Daarna vouwt u het 
stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is en 

stopt u het stembiljet (of bij een machtiging meerdere 
stembiljetten) in de stembus. 

4.  Als u zich bij het invullen vergist, geeft u het stem-
biljet terug aan de voorzitter van het stembureau. U 
krijgt dan op uw verzoek éénmaal een nieuw stem-
biljet.

5.  U heeft uw stem uitgebracht en kunt het stembureau 
verlaten.

Hoe kan ik blanco 
stemmen?
Kunt u geen keuze maken maar wilt u wel uw stem laten 
horen? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U stemt 
blanco door geen keuze te maken, dus geen stemvak 
rood te kleuren. Vervolgens doet u het stembiljet, dicht-
gevouwen, in de stembus.

Wat gebeurt er met mijn blanco stem?
Blanco stemmen worden niet meegeteld in het verdelen 
van de zetels. Een blanco stem telt alleen mee voor het 
opkomstpercentage.



Tweede Kamerverkiezingen
17 maart 2021

Waar kan ik stemmen?
In dit overzicht vindt u de locaties waar op maandag 
15 maart (early voting), dinsdag 16 maart (early 
voting) en woensdag 17 maart een stembureau is 
gevestigd. Zo kunt u gemakkelijk zien welk stembu-
reau het dichtst bij u in de buurt is. Er wordt zoveel 
mogelijk gebruikgemaakt van locaties die goed 
toegankelijk zijn. De stemlokalen met een  zijn niet 
toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beper-
king.

Openingstijden 
stemlokalen

■  Woensdag 17 maart 2021:
7.30 uur - 21.00 uur (tenzij anders aangegeven).

■  Maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 (early 
voting): 7.30 uur - 21.00 uur.

Afgiftepunten 
briefstemmen
Inwoners die per brief stemmen, kunnen hun stem per 
post naar de gemeente sturen. U kunt hiervoor een 
speciaal antwoordnummer gebruiken, u hoeft dus 
geen verzendkosten te betalen. Het antwoordnummer 
staat op de retourenvelop. Doe uw briefstem uiterlijk 
12 maart vóór 17 uur op de bus zodat u zeker weet 
dat uw stem op tijd aankomt. Ook kunt u uw brief-
stem afgeven op één van onderstaande afgiftepunten: 

10 t/m 12 maart (09.00-17.00 uur)
■  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1,

Alphen aan den Rijn

Maandag 15 maart (09.00-17.00 uur)
■  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1,

Alphen aan den Rijn
■  Stichting Driehoorne, Uranusstraat 34,

Alphen aan den Rijn
■  Kerk Vrijz. Prot. Gem., Burg. Colijnstraat 24, 

Boskoop
■  VTC De Ridderhof, Arie Hogenespad 1,

Koudekerk aan den Rijn
■  Gebouw De Korenaar, Dorpsstraat 183c,

Hazerswoude-Dorp

Dinsdag 16 maart (09.00-17.00 uur)
■  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1,

Alphen aan den Rijn
■  Stichting Driehoorne, Uranusstraat 34,

Alphen aan den Rijn
■  Kerk Vrijz. Prot. Gem., Burg. Colijnstraat 24, 

Boskoop 
■  Sport2Bfit, F. van Eedenplein 4,

Hazerswoude-Rijndijk
■  Gymzaal Christinastraat, Christinastraat 36, 

Benthuizen
■  De Ontmoeting, Kerkplein 5, Zwammerdam
■  Het Oude Rechthuis, Dorpsstraat 40,

Aarlanderveen

Woensdag 17 maart (07.30-21.00 uur)
■  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1,

Alphen aan den Rijn
■  Stichting Driehoorne, Uranusstraat 34,

Alphen aan den Rijn
■  Kerk Vrijz. Prot. Gem., Burg. Colijnstraat 24, 

Boskoop
■  Sport2Bfit, F. van Eedenplein 4,

Hazerswoude-Rijndijk
■  De Egelantier, Raadhuisplein 1,

Hazerswoude-Dorp

Aarlanderveen

Dorpshuis Aarlanderveen Dorpsstraat 53 Aarlanderveen

Alphen aan den Rijn

Basisschool Het Baken Klepperman 1-3 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Klepperman Klepperman 1-3 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Mandenvlechter Mandenvlechter 12 Alphen aan den Rijn

Wooncentrum Poortwachter Poortwachter 55 t/m 61 Alphen aan den Rijn

Ashram College Marsdiep 289 Alphen aan den Rijn

Stichting Driehoorne Uranusstraat 34 Alphen aan den Rijn

Haci Bayram Camii Moskee Sterrenlaan 41 Alphen aan den Rijn

Ontmoetingscentrum Ouverture Ouvertureweg 137 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Bron (1) Troubadourweg 2 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Bron (2) Troubadourweg 2 Alphen aan den Rijn

Basisschool De Mare Schelfhorst 2-4 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Havixhorst Havixhorst 258 Alphen aan den Rijn

Sionskerk Meteoorlaan 2 Alphen aan den Rijn

Sporthal Arena Diamantstraat 29 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Honingzwam Honingzwam 4 Alphen aan den Rijn

Bezoekerscentrum De Veenweiden Burg. Bruinsslotsingel 15 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Batenstein Batenstein 20 Alphen aan den Rijn

Zwembad Aquarijn (2) Cantharel 10 Alphen aan den Rijn

Zwembad Aquarijn (1) Cantharel 10 Alphen aan den Rijn

Basisschool Samen Op Weg J.P. Coenlaan 1B Alphen aan den Rijn

Opstandingskerk Prinses Marijkestraat 69 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kaju Putih Dennenlaan 3 Alphen aan den Rijn

Westerhove Anna van Burenlaan 147 Alphen aan den Rijn

Volle Evangelie Gemeente De Ark Prins Hendrikstraat 54 Alphen aan den Rijn

De Jozef Hoflaan 3 Alphen aan den Rijn

Brandweerkazerne Havenstraat Havenstraat 5 Alphen aan den Rijn

MBO Rijnland Ambonstraat 1 Alphen aan den Rijn

Gemeentehuis (1) Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Gemeentehuis (2) Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Speeltuinvereniging Kindervreugd Hugo de Grootstraat 100 Alphen aan den Rijn

Clubgebouw Vreugdeoord Vorselenburgstraat 25E Alphen aan den Rijn

Maranathakerk (1) Jongkindt Conickstraat 2 B Alphen aan den Rijn

Maranathakerk (2) Jongkindt Conickstraat 2 B Alphen aan den Rijn

Basisschool De Rank Lauraplein 1 Alphen aan den Rijn

De Wielewaal Kwartelstraat 66 Alphen aan den Rijn

Goede Herderkerk Ten Harmsenstraat 14 - 16 Alphen aan den Rijn

Woonboulevard daVinci Euromarkt 2 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kerk en Zanen (1) De Oude Wereld 51 - 59 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kerk en Zanen (2) De Oude Wereld 51 - 59 Alphen aan den Rijn

Sportzaal De Oude Wereld De Oude Wereld 55 Alphen aan den Rijn

Sportzaal De Vroonhoevelaan Vroonhoevelaan 2 Alphen aan den Rijn

De Lichtkring (1) Amerikalaan 91 Alphen aan den Rijn

De Lichtkring (2) Amerikalaan 91 Alphen aan den Rijn

Avanti Wielervereniging Amerikalaan 163 Alphen aan den Rijn

Archeon Archeonlaan 1 Alphen aan den Rijn

Wolters Kluwer Zuidpoolsingel 2 Alphen aan den Rijn

Gemiva Castorstraat Castorstraat 1 Alphen aan den Rijn

Benthuizen

School met de Bijbel Graaf van Bloisstraat 25 Benthuizen

Gymzaal Christinastraat Christinastraat 36 Benthuizen

Boskoop

Gymnastieklokaal de Biezen De Biezen 87 Boskoop

H. Joannes de Doper kerk A.P. van Neslaan 50 Boskoop

Zalencentrum De Loods Zijde 11 Boskoop

Flora Theater Parklaan 4 Boskoop

Ontmoetingscentrum De Brug Kerkplein 3 Boskoop

Stembureaus woensdag 17 maart 2021



Waar worden de 
briefstemmen geteld?
Voor het openen en tellen van de briefstemmen 
worden er drie briefstembureaus ingericht. De voor-
opening van deze stemmen vindt plaats in het 
gemeentehuis aan het Stadhuisplein 1 in Alphen aan 
den Rijn en start op 15, 16 en 17 maart om 08.30 
uur. Vooropening houdt in dat de enveloppen worden 
geopend en dat de stempassen van de stembiljetten 
worden gescheiden. Hierdoor is het stemgeheim 
goed gegarandeerd. De briefstemmen waarvan de 
vooropening plaatsvindt op 15 en 16 maart worden 
op woensdag 17 maart overdag op de tellocatie in de 
Limeshal geteld. De briefstemmen waarvan de voor-
opening plaatsvindt op 17 maart worden ’s avonds na 
21.00 uur in het gemeentehuis geteld.

Tellocatie Limeshal
Op de tellocatie in de Limeshal worden ook de 
stemmen van de early voting-stembureaus geteld. De 
uitslagen van deze tellingen mogen op 17 maart na 
21.00 uur bekend worden gemaakt. In de Limeshal 
wordt op 17 maart vanaf 8.30 uur gestart met het 
tellen van de briefstemmen en een deel van de early 
voting-stemmen. De telling van de overige early 
voting-stemmen volgt later op de dag.

Ter inzagelegging 
processen-verbaal 
Van het tellen van de stemmen wordt per stembureau 
een verslag gemaakt, het zogenaamde proces-
verbaal. Hierin staan het aantal opgekomen kiezers 
en het aantal uitgebrachte stemmen. Dit verslag ligt 
in het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. U kunt 
deze inzien van vrijdag 19 maart na 14.00 uur tot en 
met 30 maart 2021 om 17.00 uur. Wilt u de processen-
verbaal inzien? Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
Neemt u daarom contact op via telefoonnummer
14 0172 voor het maken van een afspraak met team
Verkiezingen. De openingstijden vindt u op de 
website: www.alphenaandenrijn.nl/ contact. 

Vragen? 
Heeft u vragen, neem dan contact op met het team 
Burgerzaken/Verkiezingen. U kunt hen bereiken van 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 
uur, via telefoonnummer 14 0172. Of stel uw vraag 
per e-mail via verkiezingen@alphenaandenrijn.nl. 
Meer informatie over de verkiezingen vind u ook op 
www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen.

Wilt u langskomen?
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. Kijk voor onze
openingstijden op www.alphenaandenrijn.nl/contact.

Stembureaus early voting - maandag 15 maart 2021
Early voting is alleen bedoeld voor kiezers die kwetsbaar zijn voor het het coronavirus.

Stembureaus early voting - dinsdag 16 maart 2021
Early voting is alleen bedoeld voor kiezers die kwetsbaar zijn voor het het coronavirus.

Bethelkerk (1) Boomgaard 21 Boskoop

Bethelkerk (2)* Boomgaard 21 Boskoop

De Stek Puttelaan 148 Boskoop

De Plataan Snijdelwijklaan 2 Boskoop

Tennisvereniging Boskoop Mendelweg 14A Boskoop

Midgetgolfvereniging De Trekvogels Azalealaan 166 Boskoop

*Stembureau Bethelkerk (2) is geopend van 09.30 tot 21.00 uur. De telling vindt plaats op de locatie van het 
stembureau.

Hazerswoude-Dorp

Sporthal De Landvliethal Sportparklaan 13 Hazerswoude-Dorp

Hervormd Centrum De Regenboog Raadhuisplein 7 Hazerswoude-Dorp

Gebouw Prot. Gem. De Korenaar Dorpsstraat 183c Hazerswoude-Dorp

Dorpshuis De Juffrouw Dorpsstraat 250 Hazerswoude-Dorp

Hazerswoude-Rijndijk

Pleyn68 Rijndijk 92 Hazerswoude-Rijndijk

Dorpshuis De Meester Joseph Haydnlaan 5 Hazerswoude-Rijndijk

Sportzaal De Cirkel Sweelincklaan 30 Hazerswoude-Rijndijk

Koudekerk aan den Rijn

Ontmoetingskerk (1)
(in plaats van Het Anker)

Dorpsstraat 15 Koudekerk aan den Rijn

Ontmoetingskerk (2) Dorpsstraat 15 Koudekerk aan den Rijn

Vrijetijdscentrum de Ridderhof (1) Arie Hogenespad 1 Koudekerk aan den Rijn

Vrijetijdscentrum de Ridderhof (2) Arie Hogenespad 1 Koudekerk aan den Rijn

Zwammerdam

Nutsgebouw Zwammerdam Brugstraat 2 Zwammerdam

Gymzaal Buitendorpstraat Buitendorpstraat 3 Zwammerdam 

Wooncentrum Poortwachter Poortwachter 55 t/m 61 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Bron (1) Troubadourweg 2 Alphen aan den Rijn

Gemeentehuis (1) Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld 51-59 Alphen aan den Rijn

De Lichtkring (1) Amerikalaan 91 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Christinastraat Christinastraat 36 Benthuizen

Zalencentrum De Loods Zijde 11 Boskoop

Midgetgolfvereniging De Trekvogels Azalealaan 166 Boskoop

Sportzaal De Cirkel Sweelincklaan 30 Hazerswoude-Rijndijk

Dorpshuis Aarlanderveen Dorpsstraat 53 Aarlanderveen

Gemeentehuis (1) Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Bron (1) Troubadourweg 2 Alphen aan den Rijn

Wooncentrum Poortwachter Poortwachter 55 t/m 61 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld 51-59 Alphen aan den Rijn

De Lichtkring (1) Amerikalaan 91 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Loods Zijde 11 Boskoop

Midgetgolfvereniging De Trekvogels Azalealaan 166 Boskoop

Gebouw Protestantse Kerk De Korenaar Dorpsstraat 183c Hazerswoude-Dorp

Vrijetijdscentrum de Ridderhof (2) Arie Hogenespad 1 Koudekerk aan den Rijn

Nutsgebouw Zwammerdam Brugstraat 2 Zwammerdam



Publicaties
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Koopse Glorie, Boskoop en vaststelling 
Beeldkwaliteitsplan Azalealaan
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt bekend dat de gemeen-
teraad van Alphen aan den Rijn in zijn vergadering 
van 18 februari 2021 het bestemmingsplan Koopse 
Glorie, Boskoop gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
bestemmingsplan maakt de realisatie van een 
woongebied met maximaal 68 woningen mogelijk 
in het verlengde van de Azalealaan in Boskoop. Ook 
is het beeldkwaliteitsplan Azalealaan vastgesteld.

Wat houden het bestemmingsplan en beeld-
kwaliteitsplan in?
Het plangebied ligt op het terrein van de voorma-
lige Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS), in 
het verlengde van de Azalealaan in Boskoop. Het 
gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het 
Rijneveld, aan de westzijde door de Goudse Rijweg 
en aan de oostzijde door agrarische percelen. Het 
betreft de gronden kadastraal bekend als gemeente 
Boskoop, sectie B, nummers 4461, 4716, 4923, 
4941, 5395, 5895, 6586, 6587 en 6588. Doel van 
het bestemmingsplan is om herontwikkeling naar 
een woongebied met maximaal 68 woningen plano-
logisch mogelijk te maken. Ook zijn de percelen 
aan de Goudse Rijweg 139 en Goudse Rijweg 141 
met twee bestaande woningen meegenomen om 
een aantal correcties ten opzichte van het geldende 
bestemmingsplan door te voeren. Het beeldkwali-
teitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit en 
de te hanteren welstandscriteria voor de woningen 
en overige voorzieningen. Het gaat hierbij om de 
beoogde ruimtelijke kwaliteit en architectuur van 
de bebouwing en de inrichting van de openbare 
ruimte. Het beeldkwaliteitsplan geldt als aanvulling 
op de welstandsnota.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan
Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen 
en nieuwe inzichten is het vastgestelde bestem-
mingsplan op een aantal punten (ambtshalve) 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. De wijzigingen gaan over de plantoe-
lichting, regels en verbeelding van het bestem-
mingsplan. In Bijlage III Nota van wijzigingen bij het 
raadsbesluit zijn zo veel als mogelijk alle wijzi-
gingen opgesomd, onderverdeeld naar wijzigingen 

als gevolg van de zienswijzen (conform de Nota van 
zienswijzen) en ambtshalve wijzigingen. Deze Nota 
is geen uitputtend overzicht van alle wijzigingen. 
Om exact te weten of er sprake is van een wijziging 
moet het (vastgestelde) bestemmingsplan worden 
vergeleken met het ontwerpbestemmingsplan.

Hoe kunt u het plan inzien?
Het vastgestelde bestemmingsplan Koopse Glorie, 
Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.
BKkoopseglorie-VA01, met bijbehorende stukken, 
ligt van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter 
inzage bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis 
van Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus 
kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. U kunt het bestemmings-
plan ook digitaal inzien op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het 
plan-ID (NL.IMRO.0484.BKkoopseglorie-VA01).

Hoe kunt u reageren?
Gedurende bovengenoemde periode bestaat de 
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan bij: Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.
De volgende personen kunnen beroep indienen:
-  belanghebbenden, die tijdig hun zienswijzen 

tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt

-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet 
tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht

-  belanghebbenden, voor zover het beroep zich 
richt tegen de wijzigingen die de raad bij de vast-
stelling van het bestemmingsplan heeft aange-
bracht.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Een verzoek om voorlopige voorziening tot schor-
sing van het plan kunt u indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Terinzagelegging Ontwerp 
Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn 
’Groene gemeente met lef!’ en 
bijbehorend PlanMER
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat de Ontwerp Omgevingsvisie 
Alphen aan den Rijn ‘Groene gemeente met lef!’ en 
bijbehorend planMER van 4 maart tot en met  
14 april ter inzage ligt. 

Wat is de omgevingsvisie ‘Groene gemeente 
met lef!’?
Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de 
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, die elke 
overheid opstelt in het kader van de Omgevingswet. 
Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 
in werking. Een omgevingsvisie is zelfbindend voor 
de overheid die hem opstelt. In dit geval betekent 
dat dat Gemeente Alphen aan den Rijn gehouden 
kan worden aan de intenties zoals deze zijn gefor-
muleerd in de visie. Voor anderen biedt de visie 
aanknopingspunten om samen te werken, initiatief 
te nemen en iets bij te dragen aan de ontwikkeling 
en het beheer van de gemeente. Maar de visie 
brengt voor anderen geen verplichtingen met zich 
mee. De omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’ 
vormt voor het grondgebied van Gemeente Alphen 
aan den Rijn de leidraad voor de ontwikkeling van 
de fysieke leefomgeving en gaat hiermee de nog 
bestaande structuurvisies in de gemeente 
vervangen. 

Wat is de planMER?
Voor de Ontwerp Omgevingsvisie is een planMER 
(milieueffectrapportage) opgesteld, met als doel om 
het milieubelang een volwaardige rol te geven in de 
besluitvorming. In het beoordelingskader dat in de 
planMER is opgenomen zijn met nadruk niet alleen 
milieuonderwerpen -zoals de naam van het instru-
ment doet vermoeden- maar veel onderwerpen 
meegenomen die worden beïnvloed door keuzes in 
de fysieke leefomgeving. De planMER geeft inzicht 
in hoe Alphen aan den Rijn er nu voorstaat, wat we 
kunnen verwachten bij ongewijzigd beleid en wat 
de effecten zijn van mogelijke nieuwe beleids-
keuzes. De planMER laat op veel punten positieve 
effecten zien van keuzes zoals voorgesteld in de 
Ontwerp Omgevingsvisie en geeft aandachtspunten 
en aanbevelingen (mitigerende maatregelen) voor 
de verdere uitwerking van deze keuzes om moge-
lijke risico’s te beperken. 

Heeft u vragen 
of twijfelt u over 
uw WOZ-waarde? 
Bel ons!

Eind februari heeft u het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021 
ontvangen. Als u vragen heeft of twijfelt over uw WOZ-waarde, neem dan 
contact op met een van de taxateurs van Gemeente Alphen aan den Rijn.
 
Wij zitten voor u klaar
De taxateurs denken graag met u mee. Taxateur Leonie Snikkers: “Ook wij 
willen dat de WOZ-waarde en de belastingbedragen op het aanslagbiljet 
juist zijn. Daarom kijken we samen met u of alles klopt. Soms is uw uitleg al 
voldoende om de WOZ-waarde opnieuw te beoordelen of kunnen we direct 
een afspraak inplannen om bij u thuis langs te komen. Vaak is een officieel 
bezwaar dan helemaal niet nodig. Komen we er toch niet samen uit, dan 
zetten we uw melding alsnog om in een officieel bezwaar. Een telefoontje 
met ons is genoeg. Wij zitten voor u klaar!”
 
Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek ‘Alphen aan den 
Rijn’ in).

U en de taxateur zijn het niet 
eens en wij zetten uw melding 

om in een o�  cieel bezwaar

 Wij bekijken uw zaak nog een 
keer en u ontvangt een 

schriftelijke uitspraak van ons

U bent het eens 
met de uitspraak

U gaat in beroep 
bij de rechtbank

U en de taxateur zijn het 
eens en sluiten de zaak af

U twijfelt 
of uw WOZ-waarde klopt

U neemt contact op met ons 
via het telefoonnummer 14 0172

De taxateur van de gemeente 
geeft uitleg en kan bij u 

langskomen

Klopt mijn WOZ-waarde?
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Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
De Ontwerp Omgevingsvisie en de planMER liggen 
vanaf donderdag 4 maart 2021 tot en met woensdag 
14 april 2021 ter inzage. U kunt de stukken op de 
volgende manier bekijken:
-  Digitaal via de website 

www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie en op 
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 
Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0484.
omgevingsvisie-ON01.

-  Op papier bij de informatiebalie van het gemeen-
tehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172.

   Op dit moment zijn de onderstaande locaties 
vanwege de coronamaatregelen nog gesloten. 
Mochten de locaties door aangepaste maatregelen 
weer geopend worden, dan kunt u ook daar de 
stukken op papier inzien:

  -  Het Dorpshuis van Aarlanderveen, Dorpsstraat 53;
  -  De Zwanenburcht in Zwammerdam, Buitendorp-

straat 5;
  -  Het Oude Raadhuis in Boskoop, Raadhuisplein 1;
  -  De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn, Arie Hoge-

nespad 1;
  -  De Meester in Hazerswoude Rijndijk Oost, Joseph 

Haydenlaan 5;
  -  Pleyn 68 in Hazerswoude Rijndijk West, Rijndijk 92;
  -  De Juffrouw in Hazerswoude Dorp, Dorpsstraat 250;
  -  De Tas in Benthuizen, De Dam 3.

Wilt u reageren op de stukken?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
iedereen op de volgende manieren een zienswijze 
indienen over de Ontwerp Omgevingsvisie ‘Groene 
gemeente met lef!’ en de planMER:
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad van Alphen aan den Rijn,  
postbus 13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn. U kunt 
uw reactie ook mailen naaromgevingsvisie@alphe-
naandenrijn.nl.

-  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met medewerkers van 
het Projectteam Omgevingsvisie via  
omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na de periode van terinzagelegging worden de 
ontvangen zienswijzen beantwoord in een Nota van 
beantwoording. De Nota van beantwoording wordt 
vervolgens betrokken bij de vaststelling van de 
omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’ en de 
bijbehorende planMER. De wettelijke procedure 
eindigt na de vaststelling van de omgevingsvisie 
door de gemeenteraad. Tegen een omgevingsvisie 
staat geen beroep open. Ook tegen de bijbehorende 
planMER staat geen beroep open. 

Informatie- en contactmomenten tijdens de 
terinzagelegging
Tijdens de terinzagelegging zijn er verschillende 
momenten waarop u actief uw mening kunt geven 
of vragen kunt stellen. Kijk voor het hele programma 
in de bijdrage over de omgevingsvisie verderop in 
deze Week in Beeld of op de website  
www.gemeentealphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie. 

Ontwerpbesluit afwijken 
bestemmingsplan bouwen woningen en 
appartement op Prins Hendrikstraat/
Swaenswijkplaats, Alphen aan den Rijn
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om 
met toepassing van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 3⁰, in combinatie met artikel 3.10, eerste lid) 
af te wijken van de regels van het bestemmingsplan 
Alphen Stad, inclusief eerste herziening voor het 
bouwen van zes woningen en één appartement op 
de locatie Prins Hendrikstraat/Swaenswijkplaats in 
Alphen aan den Rijn. Rondom het vooroverleg zijn 
geen reacties ingediend. 

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
De ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan Alphen Stad (inclusief eerste 
herziening), voornamelijk omdat ter plaatse geen 
bouwvlak is opgenomen binnen de bestemming 
Wonen. Omliggende bestemmingen zijn de bestem-
ming Verkeer-Verblijfsgebied, Water-Waterweg en 
Maatschappelijk. 

Ter plaatse gelden verder de dubbelbestemmingen 
Waarde-Archeologie 3 en Waterstaat-Waterkering en 
de gebiedsaanduidingen Overige zone-parkeren en 
Vrijwaringszone-vaarweg. Met de dubbelbestem-
mingen en gebiedsaanduidingen is met de ontwik-
keling van het plan rekening gehouden. Met het 
doorlopen van de uitgebreide afwijkingsprocedure 
worden de gewenste ontwikkelingen juridisch-
planologisch mogelijk gemaakt en kan de omge-
vingsvergunning verleend worden.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 4 maart 2021 gedurende zes weken ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis in 
Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt 
u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 
14 0172. U kunt het ontwerpbesluit ook inzien via 
www.overheid.nl.

Zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kunt u schriftelijk 
een gemotiveerde zienswijze indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders, postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn o.v.v zaaknummer 
346723. Voor het kenbaar maken van een monde-
linge zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met M. le Febre van team Vergun-
ningen via telefoonnummer 14 0172. Alleen 
personen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen 
later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Voorbereidingsbesluit detailhandel en 
horeca, Puttelaan 142, Boskoop
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat de gemeenteraad 
op 18 februari 2021 heeft besloten een voorberei-
dingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening te nemen over ongewenste detailhandels- 
en/of horeca-initiatieven voor de locatie  
Puttelaan 142 in Boskoop. 

Aanleiding 
De huidige supermarkt in de Snijdelwijk (Puttelaan 
142) gaat verhuizen naar de Hoogeveenseweg in 
Boskoop (tegenover de Karwei). Dit wordt gezien 
als een gewenste ontwikkeling, zolang op de 
achterblijvende locatie geen nieuwe detailhandel of 
horeca wordt gevestigd. Detailhandel en commer-
ciële voorzieningen buiten het centrumgebied van 
Boskoop worden in principe niet uitgebreid maar 
geconcentreerd binnen het centrumgebied.

Voorbereidingsbesluit 
Met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen 
dat nieuwe detailhandel en/of horeca zich vestigt 
op gronden en/of in bouwwerken met de bestem-
ming Centrum-Buurt, op de locatie Puttelaan 142 in 
Boskoop (bestemmingsplan Boskoop-Dorp). Voor 
aanvragen om omgevingsvergunningen die hierop 
toezien, geldt na de inwerkingtreding van dit voor-
bereidingsbesluit een aanhoudingsplicht. Het voor-
bereidingsbesluit is één jaar geldig. 

Stukken inzien 
Het voorbereidingsbesluit treedt op 4 maart 2021 
in werking en ligt met bijbehorende stukken vanaf 
deze datum gedurende zes weken ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het 
coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. U kunt de stukken 
ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder het identificatienummer NL.IMRO.0484.
BKvbbboskoop2021-VA01. Tegen het voorberei-
dingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk’ 
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente-
raad op 18 februari 2021 het bestemmingsplan 
‘Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk’ gewijzigd heeft 
vastgesteld. 

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het bestemmingsplan gaat over het plangebied dat 
ongeveer in het midden ligt van het bebouwingslint 
tussen Leiden en Alphen aan den Rijn, dat wordt 
gevormd door de Oude Rijn en de aangrenzende 

wegen. Op korte afstand en ten 
oosten van het plangebied ligt de 
kern Hazerswoude-Rijndijk. De Oude 
Rijn ligt ongeveer veertig meter ten 
noorden van het stuk grond. Ten zuiden 
van het bedrijfscomplex ligt de Polder 
Groenendijk. Op een afstand van 350 
meter tot de perceelsgrens van het 
bedrijfscomplex ligt de N11 en de spoor-
lijn ligt op een afstand van 235 meter. Het 
plan is om uit te breiden met een bedrijfs-
ruimte (6.390 m2). Er wordt in de bescher-
mingszone van de molenbiotoop gebouwd, 
hiervoor is door Provinciale Staten van de 
provincie Zuid- Holland op 9 juni 2020 een 
ontheffing van de Verordening Ruimte verleend. 

Wat houden de wijzigingen in? 
De planregels en de verbeelding is naar aanlei-
ding van een zienswijze over de belemmerin-
genstrook 'hoofd aardgastransportleiding' 
aangepast. Verder zijn twee ondergeschikte 
tekstuele wijzigingen voorgesteld.

Wanneer en waar kunt u de besluiten digitaal 
en analoog inzien? 
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Rijndijk 83, 
Hazerswoude-Rijndijk’ met bijbehorende bestanden 
ligt van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter 
inzage op de volgende wijzen: 
-  Digitaal is het vastgestelde bestemmingsplan in te 

zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via het 
zoekvak ID onder vermelding van: NL.IMRO.0484.
HRrijndijk83-VA01 met de ontheffing van de 
provincie Zuid- Holland van 9 juni 2020, kenmerk 
PZH-2020-741425769.

-  Bij de informatiebalie van het gemeentehuis 
Alphen aan de Rijn. Stadhuisplein 1 in Alphen aan 
den Rijn. In verband met de coronamaatregelen 
zijn de stukken alleen op afspraak in te zien. 
Hiervoor kunt u een afspraak te maken via  
14 0172. De meest actuele informatie vindt u op 
de website www.alphenaandenrijn.nl op de 
pagina’s over het coronavirus. 

Bij verschillen tussen het digitale en het papieren 
plan is het digitale plan het geldige plan. 

Beroep 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen 
de volgende belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State: 
-  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen 

het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben 
gemaakt bij de gemeenteraad van Alphen aan den 
Rijn; 

-  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijker-
wijs niet in staat te zijn geweest om (tijdig) een 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar te maken.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerking treden 
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Het instellen van 
beroep schorst de inwerkingtreding niet. Degenen 
die beroep hebben ingesteld kunnen ook verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Indien binnen de 
beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in 
werking totdat er op het verzoek is beslist. 

Bestemmingsplan ’Rijnpark’
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat de gemeenteraad op  
18 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Rijnpark’ 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan
Het eerder ter inzage gelegen ontwerpbestem-
mingsplan ‘Rijnpark’ ging over een herstelplan dat 
origineel bedoeld was om ter plaatse maximaal 273 
woningen te realiseren. Maar na overeenstemming 
met de projectontwikkelaars is besloten om van dit 
woningbouwprogramma af te zien. Als gevolg 
hiervan voorziet de vaststelling van het bestem-
mingsplan ‘Rijnpark’ niet in het woningbouwpro-
gramma. Het door de gemeenteraad vastgestelde 



De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande 
wetten samenvoegt en moderniseert. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, 
water, ruimtelijke ordening en natuur.

De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. 
Hierin leggen we vast hoe we als gemeente willen 
ontwikkelen. Deze visie geldt voor alle kernen en voor 
het buitengebied. Hij gaat over alles buitenshuis: milieu, 
natuur en landschap, wonen, verkeer en vervoer, maar 
ook een gezonde leefomgeving en cultureel erfgoed.
  
Zo werkt de omgevingsvisie  
De omgevingsvisie is opgebouwd uit verschillende 
onderdelen. In dit schema zie je hoe het werkt. 
 

De missie en 
centrale waarden 
vormen het over-
koepelende kader 
voor de omge-
vingsvisie. Het 
achterliggende 
doel van ons omge-
vingsbeleid richt 
zich op het verbe-
teren van de kwali-
teit van leven voor 
onze inwoners. De 
missie en centrale 
waarden zijn 
eerder bij u als 
inwoner opgehaald 
in de Week van de 
Leefomgeving en 
zijn gebruikt als 

basis voor het opstellen van de omgevingsvisie.
 
Met de identiteit en kwaliteiten beschrijven we wie 
we als gemeente zijn, wat we hebben en wat we willen 
behouden. Met de trends en ontwikkelingen  
beschrijven we waar we als gemeente in de toekomst 
naar toe moeten. 

De omgevingsvisie 

Omgevingsvisie

 In de omgevingsvisie besteden we ook aandacht aan 
onze positionering in de regio. We zien voordelen in 
een bredere (regionale) samenwerking, want de oplos-
singen voor de opgaven waar we in Alphen aan den Rijn 
voor staan, houden niet op bij de gemeentegrenzen.

De resultaten van al deze onderdelen samen, leiden tot 
integrale opgaven. Deze noemen we de vijf thema's. 
Het is onze ambitie om de thema’s zo goed mogelijk uit 
te voeren. Vanuit de gemeente, samen met onze 
inwoners. Dit is wat we gaan doen:
te voeren. Vanuit de gemeente, samen met onze 

Onderzoek Buitengebied 
De gemeente voert aanvullend op het opstellen van 
de omgevingsvisie een onderzoek uit naar de 
toekomst van het buitengebied. Inwoners en onder-
nemers in het buitengebied worden gericht benaderd 
door de gemeente voor het invullen van een vragen-
lijst. De vragenlijst wordt uitgezet tussen 15 maart 
tot 25 april. Meer informatie over het onderzoek 
vindt u op www.buitengebiedalphenaandenrijn.nl.

Informatie
Op www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie vindt u 
meer informatie over de Ontwerp Omgevingsvisie.
U kunt hier onder andere het document en de milieu-
effectrapportage downloaden. Op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl  kunt u deze stukken ook 
inzien.   

Geef uw mening! 
De omgevingsvisie is nog niet definitief. Vanaf 4 
maart tot en met 14 april kunnen alle inwoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden hem 
inzien. In deze periode liggen de Ontwerp Omgevings-
visie en de milieueffectrapportage (planMER) ter 
inzage. Meer informatie over de terinzagelegging 
vindt u bij de reguliere gemeentelijke aankondi-
gingen.  

Milieueffectrapportage 

Webinars

Uitslag flitspeiling 
In de periode van 18 tot 25 januari hebben wij via de 
socialemediakanalen van de gemeente een flitspeiling 
gehouden over de omgevingsvisie. In de flitspeiling 
hebben we een aantal algemene vragen gesteld en een 
aantal vragen over de vijf thema’s in de omgevings-
visie. Op de flitspeiling hebben we 856 reacties 
gekregen. De belangrijkste resultaten hebben we voor 
u samengevat in deze infographic.

In een milieueffectrapportage staat wat de gevolgen 
zijn van een overheidsbesluit op onder andere het 
milieu. Ook voor de omgevingsvisie stellen we een 
milieueffectrapportage (planMER) op. Dat is een wette-
lijke verplichting. 

We ontvingen de resultaten van de milieueffectrappor-
tage voordat de omgevingsvisie definitief werd, 
waardoor we tijdens het opstellen van de visie al zagen 
wat de gevolgen zijn voor het milieu. Zo hebben we 
onze omgevingsvisie bijgesteld daar waar de gevolgen 
voor het milieu te groot waren. De planMER geeft ook 
aandachtspunten en verdere aanbevelingen voor de 
uitwerking van de thema’s van de Omgevingsvisie.

Op 9 en 10 maart organiseren we webinars waarin we 
uitleg geven over de Ontwerp Omgevingsvisie. U kunt 
gratis deelnemen. Met veel deelnemers is het niet 
mogelijk in het webinar met elkaar in gesprek te gaan. 
Het webinar is daarom vooral informatief. U kunt tijdens 
het webinar wel uw vragen stellen via een chatfunctie.

Per webinar vertellen we over specifieke gebieden van 
onze gemeente:
■  9 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur: Boskoop,

Zwammerdam, Aarlanderveen  

■  9 maart van 20.30 uur tot 21.30 uur: Hazerswoude-
Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Benthuizen, Koudekerk 
aan den Rijn  

■  10 maart van 20.00 uur tot 21.00 uur: Alphen aan 
den Rijn 

 
De uitzendingen van de webinars zijn te volgen via een 
link op www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie.
U kunt de webinars achteraf terugkijken via deze 
website. 

De omgevingsvisie is opgebouwd uit verschillende 

missie en 



We willen onze inwoners stimuleren om samen de gemeente nog mooier, leuker en 
gezelliger te maken. Dat doen we door inwoners te stimuleren om met hun ideeën en 
initiatieven naar de gemeente te komen. Samen kijken we wat mogelijk is. 

SAMEN STERKER
We willen de leefomgeving groener en duurzamer maken. Een groene omgeving is 
belangrijk voor onze gezondheid en welbevinden. Denk hierbij aan groene gevels en 
daken. We willen een leefomgeving creëren die een gezonde levensstijl stimuleert. Dit 
kan door bijvoorbeeld in te zetten op meer snelfietspaden. 

GEZONDE VERGROENING

We willen het buitengebied van onze gemeente aantrekkelijk maken. We hebben een 
prachtig en groot buitengebied waar je goed kunt ‘boeren’ én recreëren. We moeten 
meer ruimte creëren voor een grotere biodiversiteit, betere opvang regelen voor water 
tijdens hevige regenbuien en we moeten de landbouw verduurzamen.

WAARDEVOL BUITENGEBIED
We willen de centrale positie van onze gemeente in zowel het Groene Hart als de 
Randstad versterken. Daarom willen we de bereikbaarheid verbeteren, en ook het 
wonen en werken dichtbij groen en water. Ook willen we meer mogelijkheden 
scheppen voor recreatie, toerisme en voor duurzame ontwikkelingen zoals windmo-
lens en zonneparken. 

LANDSCHAPPELIJKE VERSTEDELIJKING

DUURZAAM ONDERNEMEN
We willen kleine en middelgrote bedrijven helpen. Deze zijn belangrijk voor onze 
economie. We gaan helpen door bijvoorbeeld een geschikt bedrijventerrein en goede 
aansluiting van opleidingen en banen voor hen te regelen. 

Contact 
Voor vragen of verdere informatie over de omgevingsvisie kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente, via telefoonnummer 14 0172. We 
organiseren gedurende de inzageperiode een aantal keer per week een telefonisch 
spreekuur waarin het Projectteam Omgevingsvisie klaar zit om uw vragen te beant-
woorden. Collega’s van het klantcontactcentrum kunnen een afspraak voor u maken.  

Uiteraard kunt u ook een brief sturen naar de gemeente. Gebruik hiervoor ons post-
adres: Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Mailen kan naar omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl.

Digitaal spreekuur
Ook organiseren we in de periode van 15 maart tot en met 8 april één keer per 
week een digitaal spreekuur via Microsoft Teams. Tijdens deze bijeenkomst kunt u 
vragen stellen over de omgevingsvisie. Meer informatie over de spreekuren volgt 
op de website van de gemeente www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie.

Nieuwsbrief 
Om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot de Omge-
vingswet en de omgevingsvisie gaan we vanaf maart maandelijks een nieuwsbrief 
maken. De nieuwsbrief wordt op de website van de gemeente geplaatst. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief kan via e-mailadres omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl



bestemmingsplan ‘Rijnpark’ gaat uitsluitend nog 
over de verwerking van enkele andere door de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
vernietigde onderdelen van het op 15 december 
2016 vastgestelde bestemmingsplan ‘Rijnpark, 
Koudekerk aan den Rijn’. Deze onderdelen zijn: 
artikel 3, lid 3.2, onder a, artikel 4, lid 4.1, aanhef en 
onder e en artikel 4, lid 4.5 van de planregels en de 
plandelen met de bestemming ‘Bedrijf’ en de aandui-
dingen ‘maximum goothoogte (m) = 3’ en ‘maximum 
bouwhoogte (m) = 5’ en de daarbij horende dubbel-
bestemming en aanduidingen van het bestemmings-
plan ‘Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn’. 

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het bestemmingsplan ‘Rijnpark’, met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.KKrijnpark-VA01 en de 
bijbehorende bijlagen liggen vanaf 4 maart 2021 
gedurende zes weken ter inzage bij de informatie-
balie in het gemeentehuis. U kunt het bestemmings-
plan ook digitaal inzien via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanwege de corona-
maatregelen wordt u aangeraden om het bestem-
mingsplan digitaal te raadplegen. Bent u daartoe 
niet in staat, dan kunt u het plan op afspraak op het 
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken 
via het algemene telefoonnummer (14 0172) of 
door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: 
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan er 
beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vast-
stelling van het bestemmingsplan ‘Rijnpark’ door:
-  een belanghebbende die een zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend; 
-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten, dat hij of zij niet overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht zijn of haar zienswijzen naar voren heeft 
gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-
bestemmingsplan;

-  iedere belanghebbende tegen de wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft 
ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

U kunt ook een digitaal beroep en een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen. Daarvoor is wel 
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk 
op de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl 
voor meer informatie over het digitaal indienen van 
beroep en een verzoek om voorlopige voorziening. 
Aan de behandeling van een beroep en een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan ‘Rijnpark’ treedt in werking 
na afloop van de beroepstermijn, tenzij naast het 
instellen van beroep ook een voorlopige voorzie-
ning is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet 
eerder in werking tot op dat verzoek is beslist.

Kennisgeving ontwerpwijziging 
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 
2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerp-
wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffect-
rapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat 
kunt doen. 

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het 
Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen 
om daarin het Nieuw Normen en Handhavings-
stelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te 
leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewe-
gingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. 
Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de 
start- en landingsbanen in te zetten die de minste 
hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte 
vierde baanregel vastgelegd. 

Milieueffectrapport 
Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten 
van het gebruik van de start- en landingsbanen 
volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van 
de luchtvaart op de luchthaven Schiphol naar 
500.000 vliegbewegingen die hierdoor mogelijk is. 
Hiermee wordt duidelijk wat de te verwachten 
milieueffecten zijn van aanpassing van het Luchtha-
venverkeerbesluit Schiphol aan het nieuwe stelsel. 
Een passende beoordeling van de gevolgen voor 
Natura 2000-gebieden maakt deel uit van het 
milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is 
ook onderdeel van de vergunningsaanvraag door 
Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming. De 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) besluit over deze vergunningsaanvraag. Op 
16 februari 2021 is de zienswijzenprocedure 
gestart voor de ontwerpvergunning.  
Meer informatie hierover is te vinden op  
www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

Online informatiebijeenkomsten
In online informatiebijeenkomsten worden de 
ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbe-
sluit Schiphol en het milieueffectrapport toegelicht. 
Op www.luchtvaartindetoekomst.nl vindt u meer 
informatie over deze bijeenkomsten. Na de toelich-
ting is er gelegenheid om in themasessies uw 
vragen te stellen. De bijeenkomsten vinden plaats 
op: 
-  dinsdag 9 maart 2021,  

van 15.00 uur tot 17.30 uur; 
-  dinsdag 9 maart 2021,  

van 19.00 uur tot 21.30 uur; 
-  donderdag 11 maart 2021,  

van 15.00 uur tot 17.30 uur; 
-  donderdag 11 maart 2021,  

van 19.00 uur tot 21.30 uur. 
Meer informatie hierover en hoe u zich hiervoor 
kunt aanmelden, vindt u op de website:  
www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Documenten bekijken
Alle relevante documenten staan op  
www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit. 
Op papier kunt u deze documenten van dinsdag  
2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 tijdens 
reguliere openingstijden bekijken bij: 
-  De provinciehuizen van Noord-Holland, Flevoland, 

Utrecht en Zuid-Holland. 
-  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, 
telefoon 070 456 89 99). 

-  De gemeentehuizen van Beemster, Landsmeer, 
Oostzaan, Wormerland, Hillegom, Bloemendaal, 
Leiderdorp, Stichtse Vecht, Wijdemeren, Woerden, 
BodegravenReeuwijk, Heemstede, Almere, 
Katwijk, Gooise meren, Weesp, Alkmaar, Heiloo, 
Leiden, Heemskerk, Lisse, Diemen, Amsterdam, 
Zaanstad, Alphen aan den Rijn, Aalsmeer, Ouder-
Amstel, Beverwijk, Teylingen, Uithoorn, Velsen, 
Amstelveen, Nieuwkoop, Castricum, De Ronde 
Venen, Noordwijk, Uitgeest, Haarlem, Kaag en 
Braassem, Haarlemmermeer en Oegstgeest. 

Op de website www.platformparticipatie.nl/ 
luchthavenverkeerbesluit kunt u de adresgege-
vens vinden van alle inzagelocaties. Let op: 
vanwege de coronamaatregelen kan het voor-
komen dat er beperkte openingstijden gelden of 
dat u een afspraak moet maken als u documenten 
wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf 
telefonisch contact op met de locatie om te vragen 
of u daar terechtkunt. 

Uw zienswijze is welkom
Een zienswijze indienen kan vanaf dinsdag 2 maart 
2021, op drie manieren. U ontvangt altijd een 
ontvangstbevestiging. 
-   Digitaal: bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze 
via de website: www.platformparticipatie.nl/ 
luchthavenverkeerbesluit. 

-  Mondeling: telefonisch tijdens kantooruren via 
telefoonnummer 070 456 89 99. 

-  Post: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
Directie Participatie o.v.v. Luchthavenverkeerbe-
sluit Schip, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Wat is het vervolg?
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
vraagt aan de Commissie voor de milieueffectrap-
portage advies over het milieueffectrapport voor de 
ontwerpwijziging van het luchthavenverkeerbesluit. 

Na sluiting van de zienswijzentermijn 
analyseert het ministerie alle binnen-
gekomen zienswijzen zorgvuldig. De 
minister van Infrastructuur en Water-
staat betrekt de zienswijzen en het 
advies van de Commissie voor de milieu-
effectrapportage bij de definitieve vast-
stelling van de wijziging van het Luchtha-
venverkeerbesluit. In een reactienota gaat 
het ministerie bovendien in op alle ziens-
wijzen. Indieners krijgen hiervan bericht.

Informatie 
Meer informatie over het Luchthavenverkeer-
besluit Schiphol vindt u op de website  
www.platformparticipatie.nl/ 
luchthavenverkeerbesluit en de website   
www.luchtvaartindetoekomst.nl. Ook tijdens 
uw bezoek aan een van de online informatiebij-
eenkomsten kunt u meer informatie krijgen. 
Vragen over de procedure? Bel via telefoon-
nummer 070 - 456 89 99, directie Participatie 
van het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat.

Aanvraag maatwerkvoorschriften Scala 
College, Kees Mustersstraat 6-8,  
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 
op 18 januari 2021 een aanvraag voor maatwerk-
voorschriften ontvangen. Het gaat om een verzoek 
van het Scala College om uitstel van het uitvoeren 
van enkele verplichte maatregelen voor energiebe-
sparende maatregelen op Kees Mustersstraat 6-8 in 
Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd 
onder kenmerk 2021058414. 

Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere 
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt 
de ODMH namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De 
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende 
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan even-
tueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit  
Wet milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende melding(en) ontvangen:
-  European Metal Recycling B.V., Tankval 13 in 

Alphen aan den Rijn: het veranderen van de inrich-
ting vanwege aanpassing openingstijden in het 
acceptatie en verwerkingsbeleid

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of 
beroep instellen. 

Vergunningen
18 februari tot en met 24 februari 2021

In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 14 0172 
of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u 
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening 
kenbaar maken door een mail te sturen naar: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Aarlanderveen
-  Nieuwkoopseweg 11A 

tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor woonbe-
stemming (5 jaar) (V2021/134) 

-  Noordeinde 57plaatsen opbouw (V2021/137) 
Alphen aan den Rijn
-  Arubastraat 2 t/m 18 (even) en Wilhelminalaan 38 

t/m 54 (even) 
vervangen bestaande gevelpanelen (V2021/133) 



-  Christiaan Huijgensweg achter nummer 16A  
tijdelijk in stand houden opslagruimte (15 jaar) 
(V2021/135) 

-  Waterviolier 40  
plaatsen dakopbouw op tweede verdieping 
(V2021/136) 

-  Archeonlaan 1  
tijdelijk plaatsen 15 expeditietenten (5 maanden) 
(V2021/139) 

-  Watermunt 20  
uitbreiden eerste verdieping achterzijde 
(V2021/141) 

-  Watermunt 22  
uitbreiden eerste verdieping achterzijde 
(V2021/142) 

-  Ridderbuurt 20  
plaatsen tuinhuis (V2021/144) 

-  Prins Hendrikstraat 59D  
plaatsen carport (V2021/145) 

-  Hoorn 368, 370 en 372  
verbouwen bedrijfspand (V2021/148) 

-  Iepstraat 14  
bouwen overkapping met glazen schuifwand 
(V2021/149) 

-  Gnephoek 11  
plaatsen schutting (V2021/150) 

-  Wilgenlaan 42  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/151) 

-  Korenmolen 97  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak (V2021/153) 

-  Emmalaan 90A  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2021/156) 

-  Emmalaan 90A  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2021/157) 

-  Groenoord 380  
plaatsten airco buitenunit (V2021/158) 

Boskoop
-  Voshol 39  

bouwen kas (V2021/138) 
-  Rijneveld 101  

plaatsen nieuwe dakkapellen (V2021/140) 
-  Reijerskoop 94  

kappen boom (acer) (V2021/143) 
-  Lansing 23  

plaatsen remmingswerken en afgraven hoekje 
van perceel (V2021/147) 

-  achter Laag Boskoop 109  
bouwen schuur (V2021/152) 

-  Voshol 37  
bouwen laaddocks en corridor en aanleggen inrit 
(V2021/154) 

Hazerswoude-Dorp
-  naast Loeteweg nummer 9  

bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/146) 
-  Burgemeester Smitweg 109  

bouwen paardenstal (V2021/155) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Helene Swarthplantsoen 9 

realiseren nokverhoging en vervangen dakkapel 
(V2021/130) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 151 

verbouwen loodsen voor caravanstallingen (loods 
5, 6 en 7) (V2021/131) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Charlotte Van Pallandtlaan 43 (18-02-

2021) plaatsen dakopbouw achterge-
veldakvlak (V2020/1051) 

-  Marketentster 291 (18-02-2021)  
afwijken van bestemmingsplan voor 
kamerverhuur (V2021/039) 

-  Grevelingen 92 (23-02-2021)  
plaatsen overkapping achtertuin met drie 
dichte wanden (V2021/090) 

-  Watermunt 20 (23-02-2021)  
uitbreiden eerste verdieping achterzijde 
(V2021/141) 

-  Watermunt 22 (23-02-2021)  
uitbreiden eerste verdieping achterzijde 
(V2021/142) 

-  Jan Luykenstraat 28 (24-02-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak, een 
nokverhoging/dakopbouw achtergeveldakvlak 
en verlengen garage (V2021/019) 

-  Ridderbuurt 20 (24-02-2021)  
plaatsen tuinhuis (V2021/144) 

-  Hoorn 33 (24-02-2021)  
vergroten hoekwoning (V2020/1034) 

-  De Schans 15 (24-02-2021)  
vervangen dakverhoging, kozijn en twee nood-
deuren met trap en aanpassen vloerconstructie 
(V2020/929) 

-  Windjammer 18 (24-02-2021)  
vervangen bestaande gevelkozijn, bestaande 
zonwering en dragende penant (V2021/014) 

Boskoop
-  Zijde 11 (17-02-2021)  

herinrichten en transformeren van kerkgebouw 
en aanleggen inrit (V2020/987) 

-  Spoorhaven 40 (19-02-2021)  
bouwen aanbouw achterzijde woning 
(V2020/1055) 

-  Zijde 62 (19-02-2021)  
afwijken bestemmingsplan voor woonbestem-
ming (V2020/1003) 

-  Biezen 138 (23-02-2021)  
bouwen opbouw garage (V2020/978) 

-  Lansing 23 (23-02-2021)  
dempen dwarssloot (V2021/028) 

-  Otweg 142 (24-02-2021)  
vergroten bestaande woonark (V2021/022) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  ter hoogte van Rijndijk 28, plan Nieuw Rein 

(19-02-2021)  
bouwen 102 woningen waaronder 87 koopwo-
ningen en 15 huurwoningen (V2020/1053) 

-  Helene Swarthplantsoen 9 (23-02-2021)  
realiseren nokverhoging en vervangen dakkapel 
(V2021/130) 

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar 
maken (vermelde datum bij het besluit is de 
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u 
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden 
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via postbus 13, 2400 
AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten 
minste het volgende bevatten: uw naam en adres, om 
welk besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Verlengen beslistermijn
Boskoop
-  Goudse Rijweg 124  

plaatsen dakopbouw achterzijde woning 
(V2020/1079) 

Hazerswoude-Rijndijk 
-  Rijndijk 179  

uitbouwen zijgevel over 2 bouwlagen (inclusief 
renovatie dakverdiepingen) (V2021/013) 

-  Plan Hof van Rijnenburg t.h.v. Willem Kloosstraat 
en Rijndijk bouwen 28 woningen en aanleggen 
inrit (V2020/1028) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en). 
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, verwijderd in:

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis 
plaatsvinden.

•  U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de 
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 

•  Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar 
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 4 maart 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(19.30 uur, digitaal) 

•  Korte bespreking collegebeantwoording vragen van raadslid de heer van Polanen (VVD) over 
woningbouw derde veld Hazerswoudse Boys

•  Hoorzitting bestemmingsplan Steekerpoort II
•  Opiniërend bespreken startnotitie actualisatie Woonvisie
•  Eerste debat aanvullend investeringsbudget van € 5.516.000 voor het groot onderhoud/recon-

structie op de Biezen

Donderdag 4 maart 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein  
(19.30 uur, digitaal) 

•  Eerste debat aanvullende bijdrage van € 250.000 per jaar voor de exploitatie van de zwembaden De 
Hoorn en AquaRijn

•  Bespreken Rapportage impact corona op de Alphense samenleving

Donderdag 11 maart 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein  
(19.30 uur, digitaal)

•  Kort bespreken collegebesluit haalbaarheidsonderzoek tijdelijke schaatsbaan
•  Eerste debat kredieten en budgetten ontwikkeling wijkcentrum Briljantstraat met Voedselbankfunctie
•  Bespreken collegebesluit en -brief stand van zaken uitvoering dorps- en buurthuizen
•  Informatiemarkt gemeentelijk strategisch communicatieplan (21.15-22.00 uur) 
•  Bespreken collegebesluit en -brief kernendemocratie en georganiseerde bewonersoverleggen

Donderdag 11 maart 2021, informatiemarkt herontwikkeling Nieuwe Sloot 
 (20.00 uur, digitaal) 

Donderdag 11 maart 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(21.15 uur, digitaal)

•  Eerste debat schetsontwerp budgetten voor plannen herontwikkeling Aarhof
•  Eerste debat budget voor Huis van de Duurzaamheid en programmering fysieke en digitale duur-

zaamheidsplatform

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de 
vergaderstukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn. 

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de 
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/
raadspraak.

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 



Bezwaarclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Colofon 
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en 

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad  

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl

Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto 

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van 

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com, 

istockphoto e.a.).

Alphen aan den Rijn
-  Noorderkeerkring 18F
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, gerealiseerd in:
Alphen aan den Rijn
- Rigolettohof 75

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
openbare bekendmaking van dit besluit in de 
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

Ontheffing nachtelijk rijverbod
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van art.87 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, 
ontheffing voor het nachtelijk rijverbod is verleend 
binnen de gemeente. 
Peter Appel Transport B.V. heeft tot 1 maart 2022 
ontheffing gekregen voor het met diverse voer-
tuigen berijden van diverse wegen waar het nachte-
lijk rijverbod geldt in de gemeente Alphen aan den 
Rijn. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 maart 2021 ter inzage 
bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit 
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 
deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. Als u niet kunt wachten op 
de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een 
voorlopige voorziening vragen. U kunt uw verzoek 
sturen naar de voorzieningenrechter van de recht-
bank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van art.62 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, 
ontheffing voor het berijden van wegen met brede 
voertuigen binnen de gemeente is verleend. Rendac 
Son Transport heeft tot 22 februari 2022 ontheffing 
gekregen voor het met brede voertuigen berijden 
van alle wegen waar een breedtebeperking geldt in 
de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 maart 2021 ter inzage 
bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit kan 
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 
deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. Als u niet kunt wachten op 
de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een 
voorlopige voorziening vragen. U kunt u verzoek 
sturen naar de voorzieningenrechter van de recht-
bank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
aan Mens-Zeist Totaalonderhoud voor het in gebruik 
nemen van openbaar gebied binnen de gemeente. Er 
is ontheffing verleend om in de periode 1 maart 2021 
tot en met 23 juli 2021 het volgende te plaatsen: 
-  Week 9 t/m week 29: ter hoogte van Goudse 

Rijweg 109 te Boskoop: algemene opslaglocatie 
voor obstakels en opslagcontainer.

-  Week 9 t/m week 18: ter hoogte Goudse Rijweg 45 
te Boskoop: obstakels, glasblokken, afvalcon-
tainer, 2x schaftunit en toilet.

-  Week 17 t/m week 23: ter hoogte Goudse Rijweg 
109 te Boskoop: obstakels, glasblokken, afvalcon-
tainer, 2x schaftunit en toilet.

-  Week 24 t/m week 29: ter hoogte Goudse Rijweg 
264 te Boskoop: obstakels, glasblokken, afvalcon-
tainer, 2x schaftunit en toilet.

 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met14 april 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via 
telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit kunnen 
belanghebbenden, binnen zes weken na deze 
bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. Als u niet kunt wachten op de 
beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. U kunt uw 
verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Horsman & Co Lisse B.V. heeft 
ontheffing gekregen om van 8 maart 2021 tot en 
met 23 juli 2021 diverse objecten te plaatsen in het 
openbaar gebied aan de Stuyvesantlaan. 
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 1 april 2020 ter inzage bij 
de Informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit 
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 
deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. Als u niet kunt wachten op 
de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een 
voorlopige voorziening vragen. U kunt u verzoek 
sturen naar de voorzieningenrechter van de recht-
bank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.


